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NOTULEN van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Pharming 
Group N.V., gevestigd te Leiden, hierna: "Pharming", gehouden te Leiden op 30 maart 2010. 
 
Voorzitter: Dhr. J. Blaak (voorzitter raad van commissarissen) 
Notulist: Dhr. J. Mos (Loyens & Loeff N.V.) 
 
1. Opening en aankondigingen 
 
De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en geeft kort de gang van zaken 
weer. 
 
De voorzitter deelt mede dat de voltallige raad van commissarissen en de voltallige raad van 
bestuur aanwezig zijn. Een aantal leden van de ondernemingsraad is eveneens aanwezig. 
 
De voorzitter constateert dat alle voorschriften omtrent het oproepen en houden van vergaderingen 
in acht zijn genomen. In de oproeping is de agenda voor de vergadering opgenomen en is vermeld 
dat de stukken voor de vergadering, waaronder de integrale tekst van de statuten na verwerking van 
de voorgestelde statutenwijziging, op de voorgeschreven wijze ter inzage zijn gelegd en verkrijgbaar 
zijn gesteld. De voorzitter constateert mitsdien dat geldige besluiten kunnen worden genomen over 
alle aangekondigde onderwerpen, waaronder een voorstel tot wijziging van de statuten van Pharming. 
 
De voorzitter constateert dat de aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn tezamen 
34.330.620 aandelen vertegenwoordigen.  

De voorzitter deelt mede dat de aanwezigen bij ieder agendapunt in de gelegenheid worden 
gesteld tot het stellen van vragen. De voorzitter verzoekt de aanwezigen zich bij het stellen van 
vragen te beperken tot het aan de orde zijnde onderwerp. De voorzitter geeft aan dat de 
vergadering een buitengewoon karakter heeft en dat de agenda slechts een beperkt aantal 
onderwerpen bevat, betreffende de voorgestelde veranderingen in de samenstelling van de raad 
van bestuur en de aanpassingen van het aandelenkapitaal en de statuten. Tijdens de jaarlijkse 
vergadering zal kunnen worden stilgestaan bij andere onderwerpen. 
 
2a. Samenstelling Raad van Bestuur 
 
De voorzitter stelt de benoeming van de heer Rienk Pijpstra als lid van de raad van bestuur, met de 
titel van Chief Medical Officer (“CMO”), aan de orde. De heer Rienk Pijpstra is verantwoordelijk 
voor de klinische ontwikkeling van de produkten van Pharming en de drug safety, medical 
information en regulatory affairs.  
 
De voorzitter licht het voorstel tot benoeming toe. De heer Pijpstra introduceert zich en licht zijn 
achtergrond toe.  
 
De voorzitter dankt de heer Pijpstra en stelt de aanwezigen in de gelegenheid tot het stellen van 
vragen. 
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De heer Keyner (VEB): in hoeverre overlappen de verantwoordelijkheden van de heer Pijpstra met 
die van heer Giannetti? 
 
De voorzitter: de heer Giannetti houdt zich als Chief Operations Officer bezig met R&D en 
manufacturing. De heer Pijpstra richt zich op (pre)clinical development en regulatoire zaken. 
 
De heer Stevense: verwacht Pharming op korte termijn goedkeuring voor Rhucin te krijgen? 
 
De heer De Vries: Pharming heeft in een eerder persbericht aangekondigd slechts twee in plaats 
van de gebruikelijke drie maanden nodig te hebben gehad voor het beantwoorden van de ‘dag 120’ 
vragen van EMA. Het gebruikelijke proces is hierdoor met één maand ingekort. Pharming verwacht 
over ongeveer 50 dagen de ‘dag 180’ reactie van EMA. De ‘klok’ kan dan nog één maand worden 
gestopt zodat Pharmng eventuele vragen kan beantwoorden.  
 
Een aandeelhouder: waarom wil Pharming DNage wil afstoten? 
 
De heer De Vries: Pharming heeft niet over afstoten gesproken, maar is op zoek naar 
risicodragende investeerders voor DNage. Pharming wil toe naar winstgevendheid en wil haar 
burnrate terugbrengen. De ontwikkeling van DNage is voor Pharming de komende jaren een grote 
kostenpost die ten koste zal gaan van de winstgevendheid waarnaar Pharming streeft. Ondanks 
dat streeft Pharming naar een mogelijkheid DNage in eigen hand te houden.  
 
De voorzitter constateert dat er verder geen vragen zijn en stelt aan de orde het voorstel tot 
benoeming van de heer Rienk Pijpstra als lid van de raad van bestuur van Pharming Group N.V., 
met als titel Chief Medical Officer. 
 
De voorzitter constateert dat ten aanzien van 11.594.799 aandelen stemming is onthouden en dat 
het voorstel derhalve met ruim 22.7 miljoen stemmen is aangenomen.  
 
De voorzitter feliciteert de heer Pijpstra. 
 
2b. Optieregeling CMO 
 
De voorzitter stelt aan de orde de toekenning van opties aan de heer Pijpstra. De voorzitter 
constateert dat de raad van commissarissen voorstelt de heer Pijpstra 250.000 opties toe te 
kennen, onder de voorwaarden omschreven in de toelichting op de agenda voor deze vergadering.  
 
De voorzitter stelt een ieder in de gelegenheid tot het stellen van vragen. 
 
De heer Keyner (VEB) vraagt of Pharming de reden achter het voorstel tot toekenning van deze 
bonus kan toelichten. De bonus lijkt op een ‘golden hello’ en is hier in de ogen van de VEB niet op 
zijn plaats aangezien de heer Pijpstra al sinds juni 2009 in dienst is van Pharming.  
 
De voorzitter: een van de overwegingen achter de bonus is het verder versterken van de 
samenwerking met de heer Pijpstra en hem verder te binden.  
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De heer Keyner (VEB): de VEB is niet tegen variabele beloning ‘an sich’, maar tegen variabele 
beloning die niet gekoppeld is aan het behalen van bepaalde doelstellingen. Waarom zijn de opties 
van de heer Pijpstra niet gekoppeld aan geleverde prestaties? 
 
De voorzitter verwijst naar het bestaande optieplan voor het bestuur zoals opgenomen in het 
jaarverslag en geeft aan dat Pharming deze beloning, in de omstandigheden waarin Pharming zich 
bevindt, passend vindt.  
 
Een aandeelhouder: wat is het verschil is tussen het huidige en het nieuwe salaris van de heer 
Pijpstra? 
 
De voorzitter: het verschil bedraagt ongeveer EUR 18.000. 
 
De voorzitter constateert dat er verder geen vragen zijn en stelt aan de orde het voorstel tot 
goedkeuring van de voorgestelde optieregeling voor de heer Pijpstra. 
 
De voorzitter constateert dat ten aanzien van 10.369.000 aandelen stemming is onthouden en dat 
het voorstel, met 1.325.904 stemmen tegen, met ruim 22,6 miljoen stemmen voor is aangenomen.  
 
3a en b. Verlaging van de nominale waarde van de aandelen van Pharming naar EUR 
0,04 en verhoging van het maatschappelijk kapitaal van Pharming naar 400 miljoen 
aandelen. 
 
Dan stelt de voorzitter aan de orde het voorstel tot partiële wijziging van de statuten van Pharming. 
De voorgestelde wijzigingen zijn opgenomen in punt 3 van de toelichting op de agenda. Het betreffen 
de verlaging van de nominale waarde van de aandelen in het kapitaal van Pharming en de verhoging 
van het aantal aandelen in het maatschappelijk kapitaal van Pharming. 
 
Het betreft twee separate stempunten, die ieder afzonderlijk behandeld zullen worden. Allereerst punt 
3a: de verlaging van de nominale waarde van de aandelen van EUR 0,50 naar EUR 0,04 per aandeel. 
 
Een aantal aandeelhouders spreekt bezorgdheid uit over de gevolgen voor de beurskoers. 
 
De heer De Vries benadrukt dat de verlaging van de nominale waarde geen directe consequenties 
heeft voor de beurskoers. Het aantal uitstaande aandelen verandert niet. De nominale waarde bepaalt 
de minimale prijs waarvoor aandelen kunnen worden uitgegeven. Zolang de beurskoers lager is dan 
de nominale waarde, zoals op dit moment het geval is, beperkt dit Pharming’s toegang tot de 
kapitaalmarkt. De verlaging van de nominale waarde helpt deze belemmeringen weg te nemen.  
 
De voorzitter constateert dat er verder geen vragen zijn en constateert dat het voorstel met algemene 
stemmen is aangenomen. 
 
Dan stelt de voorzitter aan de orde punt 3b: het voorstel tot verhoging van het maatschappelijk 
kapitaal naar 400 miljoen aandelen. 
 
Aandeelhouders vragen zich af waarom de verhoging van het maatschappelijk kapitaal nodig is. 
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De heer De Vries licht toe dat het huidige maatschappelijk kapitaal 200 miljoen aandelen bedraagt 
waarvan er op dit moment al 155 miljoen zijn uitgegeven. Van de resterende 45 miljoen aandelen 
is een groot deel al gereserveerd voor verplichtingen onder lopende financieringen, optieplannen 
en voor conversie van bestaande leningen. Pharming heeft dus niet veel aandelenkapitaal meer 
beschikbaar voor verdere financiering. 
 
De heer Keyner (VEB): de VEB heeft geen probleem met de verhoging van het maatschappelijk 
kapitaal perse, maar wel met de impliciete verruiming van bestaande autorisatie aan het bestuur 
om deze aandelen uit te geven.  
 
De heer De Vries benadrukt dat Pharming zeer spaarzaam en voorzichtig met het 
aandelenkapitaal omgaat. De autorisatie is van belang omdat het in biotech-land van cruciaal 
belang is snel te kunnen handelen. De heer de Vries noemt als voorbeeld de reductie van de 
obligatielening van 49,9 miljoen eind 2008 naar 10,9 miljoen eind 2009. Dit had niet kunnen plaats 
vinden zonder de autorisatie. 
 
De heer Keyner beaamt dit en complimenteert het bestuur voor deze uitzonderlijke prestatie. 
 
Een aandeelhouder: kan Pharming een prognose geven van wat zij aan aandelenkapitaal denkt 
nodig te hebben voor het lopende jaar? 
 
De heer De Vries: dit is lastig in te schatten. Pharming streeft ernaar de komende tijd de financiële 
positie te verstevigen. Op dit moment speelt een aantal zaken die mogelijk tot uitgifte van aandelen 
nopen, zoals de uitstaande convertible bonds. De mogelijkheid wordt onderzocht dat bondholders 
(deels) worden afgekocht in aandelen. Zij kunnen nog voor in totaal voor een bedrag van 10,9 
miljoen euro aan aandelen opvragen tot 31 oktober 2010. Ook in verband met eventuele partnering 
deals voor Rhucin of commercialisatie deals is voorstelbaar dat aandelen nodig zullen zijn. 
Pharming is voornemens het aantal uit te geven aandelen zo veel mogelijk te beperken, maar 
meent dat het van belang is genoeg aandelen voorhanden te hebben om op eventualiteiten 
voorbereid te zijn en indien nodig snel te kunnen schakelen.  
 
Een aandeelhouder merkt op dat de aandeelhouders een risico lopen indien Pharming besluit alle 
aandelen in een keer uit te geven. 
 
De heer De Vries geeft aan dat de aandeelhouders vorig jaar eenzelfde risico hebben gelopen. Hij 
vraagt de aandeelhouders wederom om hun vertrouwen en benadrukt nogmaals dat Pharming net 
als vorig jaar heel zorgvuldig om zal gaan met haar aandelenkapitaal. De raad van commissarissen 
kijkt hierop toe. 
 
De voorzitter constateert dat er geen verdere vragen zijn en constateert dat met in totaal 97.333 
stemmen wordt tegengestemd en dat het voorstel derhalve met ruim 34,3 miljoen stemmen voor is 
aangenomen. 
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3c. Verlenen van machtiging om de statutenwijziging te effectueren 
 
Dan stelt de voorzitter aan de orde het voorstel tot machtiging van ieder lid van de raad van bestuur, 
alsmede iedere notaris, iedere kandidaat-notaris en iedere paralegal verbonden aan Loyens & Loeff 
N.V. (advocaten, belastingadviseurs en notarissen), en wel ieder afzonderlijk, te machtigen bij het 
Ministerie van Justitie de verklaring van geen bezwaar aan te vragen en de akte van 
statutenwijziging te doen passeren. 
 
De voorzitter constateert dat niemand van de gelegenheid gebruik wil maken tot het stellen van vragen 
en constateert dat het voorstel met algemene stemmen is aangenomen. 
 
Sluiting 
 
Ten slotte sluit de voorzitter onder dankzegging aan de aanwezigen de vergadering. 
 


